
Ha százszor írtunk, százegyedszer és ezredszer is írnunk kell róla, hogy 
Magyarországon sok százezer ember tengó'dik a megélhetés biztonságá
nak a nélkül a minimuma nélkül, amelyet a mai európai felfogás szerint 
minden emberi lény kiérdemelt azzal a ténnyel, hogy megszületett és élet
ben maradt. Általában (s talán felületesen) hárommillióra szokták becsül
ni a „koldusok” számát, vagyis az ország mai lakosságának egyharma- 
dára, de akad olyan sötéten látó társadalomkutató is, aki hatmillióról be
szél, viszont a nagyon higgadt és mérsékelt hangúak beérik a kétmilliós 
vagy kétmillió-kétszázezres becsléssel. Azon, hogy ez az állapot ember
telen és tűrhetetlen, már vajmi keveset változtat, hogy a „koldusi” sors 
határát kissé magasabb vagy alacsonyabb szinten vonjuk-e meg. Az sem 
menti, inkább súlyosbítja ezt az állapotot, hogy a „koldusok” túlnyomó 
része éppen azokból a társadalmi osztályokból kerül ki, amelyeknek tag
jairól -  hivatalos és nem hivatalos körökben egyaránt -  legmélyebb tiszte
lettel és legszónokiasabb szeretettel szokás megemlékezni. Vagyis: a törpe- 
birtokosok, mezei napszámosok, kubikosok, béresek és gazdasági cselé
dek társadalmából. A színmagyar dolgozó és nyomorgó falusi és tanyai 
népből, melynek számára elítélő szava senkinek sincs. A kereskedőkre 
gyakran rájár a rúd ama kurzus felvirradása óta, amelynek egyik kereske
delmi minisztere büszkén vallotta magáról, hogy „nem ellensége a keres
kedelemnek”. Félhivatalos sajtónk egy része valóságos szent borzadállyal 
szokta leírni a „kalmár” szót. Nem sokkal jobb a sajtója a többi olyan fog
lalkozási ágnak sem, amely összetétele miatt könnyen keltheti fel a „dest
rukció” gyanúját. Pénzintézeti és nagyipari elnöktől a koplaló magántiszt
viselőig, cipésztől és cipőfűzőügynöktől az ügyvédig és az orvosig vala
mennyien értesülhetünk róla, hogy szép lehet, szükséges lehet, amit mű



veinek, de mégsem olyasmi, ami istenigazában vágna a „magyar ember 
jelleméhez”. Az ipari munkásságot az uralkodó felfogás szerint kihasítja a 
„nemzet testéből” marxi szocializmusa. A történelminek nevezett közép- 
osztály, ha egyfelől védelemben részesül is, másfelől nem ütődhetik meg 
azon, ha, néhai Ugrón Gábor szavaival, időnként a „romlottság” bélyegét 
nyomják rá. A mágnások rangjának fénye megkapja a maga árnyékát a 
közismert mágnásviccek malíciájától ugyanúgy, mint a többféle oldalról 
egyszerre hangzó nagybirtokellenes dörgedelmektől. S még a módosabb 
gazdát, a „basaparasztot” sem kíméli már újabban a népszerűvé vált tár
sadalomjellemző irodalom. Ellentétben a mezőgazdasági proletariátussal, 
a zsellérnéppel, mely csak dicshimnuszt kap, és akár meg is halhat tőle.

Most -  így Írják a lapok -  a kormány a mezőgazdasági munkások szo
ciális biztosításának megalapozását készíti elő. Akár igaz a hír, akár nem: 
ideje, hogy igaz legyen. Fölösleges volna itt sorra venni a rettenetes ada
tokat, melyek e réteg elhanyagoltságáról és elhagyatottságáról köztudo- 
másúakká váltak. A falusi nincstelenek és törpebirtokosok többségének 
irtózatosan alacsony életszínvonala közismert. Miért nem segítenek raj
tuk, ha minden erő megfeszítése árán is? Miért éppen nekik nem jut, ha a 
munkából kiöregszenek vagy betegségben megrokkannak, még az a pará
nyi segítség sem, mint az ipar, a kereskedelem és a közadminisztráció 
munkásainak és tisztviselőinek? Miért gondolnak legutoljára órájuk, 
amikor megkezdik, ha lagymatag iramban is, a munkaidő felső és a mun
kabér alsó határának megszabását? Nem felelhetem e kérdésre, hogy csu
pa rejtelem. A magyar társadalom szerkezete, a hatalmi viszonyok állása 
sok mindent megmagyaráz. De a magyarázat még nem mentség. Ebben 
az esetben a helytálló magyarázatból inkább azt a következtetést kell le
vonni, hogy a mezőgazdasági lakosság emberibb életének biztosítását még 
remélni is kár addig, amíg az egész közéletet nem demokratizálták. Ha így 
van, ez csak egy okkal több lehet arra, hogy a közélet demokratizálódását 
sürgessük. Ha nincs így, akkor pedig kivált erőteljesen kell követelnünk, 
hogy a mai viszonyok közt is tegyék meg sürgősen a megfelelő lépéseket 
a falusi szegénység helyzetének javításáért. De így van. . .  *

*



Veres Péter, az ismert és méltán ismert szocialista paraszt író legutóbb 
cikksorozatban hívta fel a közfigyelmet arra, hogy népegészségben, nép- 
lélekben s minden néven nevezendő nemzeti érdekben -  tehát még abban 
is, amelynek elsőrendű fontosságát legkonzervatívabb körökben sem szok
ták kétségbe vonni -  mekkora pusztítást végez ma az általános nyomor. 
Mit követel ő ezzel szemben? Anélkül, hogy további programpontjainak 
megvalósításáról lemondana, követeli azokat az intézkedéseket, amelyeket 
valóban megvalósított már a gazdaság és a munka egész területén minden 
haladottabb demokratikus állam, s amelyeket, ha sok szempontból kifo
gásolható keretben is, a magyar állam is kiépített már a legtöbb nem me
zőgazdasági „munkavállaló” kategória számára. Jobb munkabért köve
tel, és a biztonságnak, az egészségügyi és anyagi ellátottságnak legalább 
alacsony fokát -  mit is követelhetne egyebet? Természetesen nem kerüli 
el figyelmét az a kérdés sem, hogy mi történjen, ha a nagyobb terheket a 
birtokosok, mint mondani szokták, „nem bírják”. Muszáj bírniok, feleli; 
kevesebbet egyenek-igyanak, utazgassanak, ne éljenek olyan jól, mint 
ahogy élnek, de adjanak többet a föld megművelőinek abból, amit a föld 
terem. Ezt ő mintegy az ipari és mezőgazdasági proletariátus nevében kí
vánja. Legyen szabad az úgynevezett polgári oldalról hozzáfűznöm, hogy 
kívánsága tökéletesen jogosult és helyes. Nemcsak az emberi és társadalmi 
igazság szempontjából, hanem egyébről nem szólva: az értelmiség, az ipar 
és a kereskedelem érdekében is.

Persze a szociális kérdést sem mezőgazdaságban, sem iparban vagy ke
reskedelemben nem lehet egyszerűen azzal megoldani, hogy a gazda 
egyék-igyék-utazzék kevesebbet. Nem lehet, erről minden tárgyilagos szá
mítás meggyőzheti az embert. Amit nagytőkés vagy nagybirtokos a saját 
kedvtelésére költ, az szédítően, kápráztatóan és dühítően hathat a nyomo
rúság tényei mellett, de ha valaki ceruzát vesz kezébe, és e fényűzés vagy 
állítólagos fényűzés egész pénzügyi fedezetét gondolatban felosztja az al
kalmazottak és munkások közt, akkor többnyire -  hangoztatom, hogy 
többnyire és nem mindig -  kiderül, hogy ebből valamennyiök életszínvo
nalának számottevő emelésére nem futná. A fényűzést, vagy amit annak 
neveznek, a legkeserűbb szociális meggyőződésből is kár üldözni. Ezzel 
legfeljebb csak azt érik el, hogy a fényűzők esetleg a hét valamelyik napján



a nyilvános vendéglőben egy tál ételt fogyasztanak, s a többi tálra valóból 
nem jut több a „szociális” közperselybe, mint amennyit a legfényűzőbb 
szeszáztatta jókedvükben is elszórnak a gavallérok és dámák az éjszakai 
zenészek, virágárusok és kéregetők közt. Soha a falu nem emelkedett 
volna az emberi életnek még vágyáig sem, ha nincs fényűző város, mely
nek kispolgársága és munkássága ebben előtte jár. Soha nem ébredt volna 
a társadalom a fennálló igazságtalanságok tudatára, ha nincsenek fény
űző szalonokban kitenyésztett művészek és gondolkozók, akik föleszmél- 
tetik. Minden fényűzés, még a legközönségesebb eszcm-iszom is, olyan 
csatornákba hajtja a pénzt, amelyek végső soron élénkítik a gazdaságot, 
tehát közelebb juttatják a szociális kérdést is a rendezés lehetőségéhez. 
Haragudni arra, aki tud örülni a pénzének, legkevésbé a szocialistához 
volna méltó, aki azt kívánja, hogy a pénzből mindenkinek jusson s min
denki tudjon örülni neki.

De biztos, hogy ha a „koldusok” több fillérhez jutnak, ez az ipart és a 
kereskedelmet, még a vendéglősipart és a könyvkereskedelmet is sokkal 
több erőhöz, lehetőséghez, keresethez segíti, mint az a fényűzési többlet, 
amelyet ma például a birtokosok részéről élveznek, s amelyet az agrár- 
szocialista író kárhoztató hangsúllyal említ. Az egész középosztály, kis
polgárság és minden magángazdasági vállalkozás, mellyel e középrétegek 
munkája és megélhetése kapcsolatban áll, ma azt az állapotot nyögi, hogy 
az ország földje nem jövedelmez annyit, amennyit jövedelmezhetne, s hogy 
azoknak az osztályoknak túlnyomó része, amelyek közvetlenül a földből 
élnek, szegénysége miatt úgyszólván ki van szakítva az ipari, kereskedelmi 
és kulturális körforgalomból. Nincs más orvosság ezzel szemben, s általá
ban nem képzelhető az ország állapotainak javítása, pénzforrásaink meg- 
duzzasztása másként, csak úgy, hogy ezt a garastalan réteget legalább fil
lérekhez segítik, s fokonként bevonják abba az emberi körbe, amely keres 
és vásárol. A városi polgárságnak meg kell értenie, hogy legelemibb élet
érdekét védi, ha a szegényparasztság szociális helyzetének javítását kö
veteli.



Viszont, ismétlem, nem volna meglepetés, ha kiderülne, hogy akikre e szo
ciális javítómunka terhe nehezedik, sok helyütt még a filléreket sem bírják. 
S ezzel szemben hiábavaló a fényűzés megbélyegzése vagy akár megszün
tetése. Hiába nyugszunk bele abba, hogy a birtokos vagy a tőkés majd ke
vesebbet keres. Az igazán okszerű és szociális szellemű gazdálkodás az, 
amely rákényszeríti, hogy többet keressen. Ez a kívánság némelykor áb
rándosnak hathat. De nagyon is reális azzal a magyat földbirtokkal kap
csolatban, amelyet tudvalévőén mesterséges intézkedésekkel óvnak meg 
attól a „kényszerhelyzettől”, hogy vagy mai tulajdonosa kezében kelljen 
többet teremnie, vagy olyan tulajdonosok kezére kerülnie, akik jobban 
tudják gyümölcsöztetni. A hitbizományi megkötöttségek, a különféle 
nagybirtokszanáló és -segítő akciók, adóelengedések, adósságelengedések, 
az egész mai adókataszter: mindez arra szolgál, hogy eltorlaszolja a folya
matot, amely a földet gyümölcsözőbbé tenné, és több ember számára gyü
mölcsözővé, mint manapság. Elég arra utalnom, hogy Adorján János, a 
kitűnő mezőgazdasági szakértő, aki mindennek nevezhető, csak fanatikus 
földosztónak nem, A magyar föld. problémái-ról nemrég megjelent köny
vében hány olyan ténylegesen megvalósítható reformot javasol a jobb gaz
dasági és szociális viszonyok érdekében, amelynek keresztülvitelét minden 
méltányos érdek megkövetelné és sürgetné. De ezeknek is megkerülhetet
len előfeltétele, hogy számolják fel azt a politikát, amely egyes birtokos
kategóriákat az egész társadalom kárára, de főként a szegény mezőgazda- 
sági lakosság kárára -  sőt azt hiszem, saját kárukra is -  mai helyzetükben 
megrögzít.

Veres Péter jól látja és hangoztatja is, hogy a mezőgazdasági munkásság 
szociális helyzetének javítása elképzelhetetlen az érdekelt munkások gyü
lekezési és szervezkedési szabadságának biztosítása nélkül. Hozzáfűzhet
jük ehhez, hogy a falusi és tanyai nép életszínvonalának számottevő eme
lése általában elképzelhetetlen a közszellemnek a nélkül a demokratikus 
átalakulása nélkül, amelyet a városi polgárság haladó gondolkozású része 
évtizedek óta -  mondhatnók, Deák Ferenc és Eötvös József óta -  szaka
datlanul, következetesen, de eredménytelenül követel. Ezt az átalakulást 
nemcsak a régi reakciós beidegzettségek késleltetik, hanem azok az újreak
ciós kísérletezések és törekvések is, amelyeknek egy-egy vezérszólama



iránt néha a szívük szerint a paraszti szociális fölemelkedésért küzdő írók 
is rokonszenvet tanúsítanak. így iparkodik például Veres Péter -  bár el
ismerem, sok önmérséklettel, fenntartással és komoly tusakodásra valló 
becsületes bizonytalansággal -  a ma divatos faji eszmét a maga baloldali 
meggyőződésével összeegyeztetni. Nem látja-e, hogy ezzel azokat erősíti, 
akik igyekezetei megvalósításának útját állják? Nem látja-e, hogy az úgy
nevezett faji eszme éppen azoknak erejét dagasztja, akik a gyülekezési és 
szervezkedési jogot még a mainál is szűkebb körre akarják szorítani, nem
hogy kitágítsák? Mert ha nem látja, még súlyosabb hibába esik, mint a 
városi kis- és középpolgárságnak az a része, amely sajnálja az érdeklődést 
és a fáradságot a parasztság jobb szociális helyzetéért való küzdelemtől. 
Polgárság, munkásság, parasztság -  politikai demokrácia és komoly szo
ciális haladás -  egymásra vannak utalva a tények parancsa által, és saját 
magukat irtják, ha egymásról megfeledkeznek.


